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Josef Sudek 1896 – 1976
Výstavou u příležitost sto dvacátého výročí narození, respektive
čtyřicátého výročí úmrtí jednoho z nejvýznamějších českých
fotografů chce České centrum fotografie vzdát hold tomuto
velikánovi české a světové fotografie. Jedná se o unikátní
projekt, který zaplní mezeru na české kulturní scéně, kde se
bohužel jiné připomínky tohoto významného výročí v podobném
rozsahu nechystají.
Pro tento účel byly zvoleny prostory letního refektáře
Strahovského kláštera, jehož reprezentativní architektura a a
atraktivní lokace jsou zárukou důstojného průběhu celé akce.
Samozřejmostí je katalog, který nejen připomene sudkovo dílo
v celé šíři, ale zároveň seznámí veřejnost s pracemi jeho žáků
a následovníků, neboť význam autorovy tvorby spočívá rovněž
v tom, že ovlivnil celé následující generace umělců.
Při realizaci tohoto náročného projektu spolupracujemes celou
řadou předních teoretiků fotografie, kunsthistoriků a krátorů,
jejichž vhled do problematiky bude zárukou, že projekt bude
zásadní kulturní událostí tohot roku. Mezi jinými bycho rádi
jmenovali Gabrielu Fárovou, dědičku autorských práv k dílu
Josefa Sudka, Mgr. Pavla Scheuflera, historika fotografie, Jana
Mlčocha, kurátora fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového
muzea, MUDr. Petra Helbicha, fotografa, asistenta a lékaře
Josefa Sudka a mnoha dalšími.
S projekty podobného rozsahu máme bohaté zkušenosti, za
připomenutí jen z poslední doby stojí za připomenutí mimořádně
úspěšný projek výstavy světového fotografa Rogera Ballena v
Kafkově domě, uskutečněná v roce 2015, či projekt AKTA
EROTIKA, který přínosným a divácky mimořádně úspěšným a
způsobem provedl analýzu vývoje fotografického aktu od 19.
století do současnosti.
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Termín konání výstavy:
Listopad 2016 – leden 2017
Umístění:
Výstavní prostory Královské kanonie premonstrátů na Strahově
(Křížová chodba a Letní refektář)
Organizátor:
České centrum fotografie Praha a Strahovský klášter
Kurátor:
PaedDr. Jiří Jaskmanický, kurátor sbírek ČCF
Organizace výstavy:
Milan Štefan, ředitel ČCF
Spolupracující instituce:
Ministerstvo kultury ČR, Galerie M54, Foma Bohemia, Foto Škoda,
časopis FOTO
Kontakt:
České centrum fotografie
Politických vězňů 8, 110 00 Praha 1
tel.: Jiří Jaskmanický, Milan Štefan: 222 231 594

Mediální prezentace a podpora:
Výstavu bude provázet rozsáhlá mediální kampaň. Budou využity všechny
možnosti prezentace, od fotografických časopisů a kulturní rubriky denního
tisku, plakátů, billboardů, internetové prezentace, sociálních sítí, až po
rádia a televize.
Tyto skutečnosti a samozřejmě význam autora samého, skýtají záruku
mimořádného zájmu veřejnosti a úspěchu celého projektu.
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Josef Sudek (1896 – 1976)
Josef Sudek je patrně největší postavou dějin české fotografie. Stal se mezinárodně uznávaným umělcem a inspirující legendou nejen svými fotografiemi, ale i svérázným životním stylem bezvýhradně podřízeným tvůrčímu
úsilí.
Sudek již v útlém věku ztratil otce. Učil se knihařem v Kutné Hoře a v Praze
v letech 1911 – 13, kdy také začíná fotografovat. V letech 1913 – 15
pracoval jako knihařský dělník v Nymburce, roku 1915 narukoval; bojoval
na italské frontě, kde byl roku 1917 raněn a přišel o pravou ruku. První
zveřejněné Sudkovy fotografie pocházejí právě z válečné doby. V letech
1922 – 24 se vyučil fotografem na Státní grafické škole v Praze, v jejím
čerstvě otevřeném fotografickém ateliéru. Byl zakládajícím členem Fotoklubu Praha, odkud je ovšem brzy s přáteli J. Funkem a A. Schneebergerem
vyloučen. Roku 1924 společně zakládají Českou fotografickou společnost.
Proti tradici secesního piktorialismu se snaží prosazovat zásady purismu,
jak jim je zprostředkoval Čechoameričan D. J. Růžička. Roku 1927 získal
a renovoval ateliér na pražské Malé straně, kde žil se svou sestrou až do
smrti. Živil se portrétní fotografií a žánry spjatými s moderním tiskem: reklamou, reprodukcemi výtvarných děl. Spolupracoval přitom zejména s nakladatelstvím Družstevní práce; s časopisy Volné směry, Panorama, Žijeme
jako koeditor a ilustrátor. Byl členem fotosekce SVU Mánes. Obdržel mnohé zahraniční a státní ceny, některé z nich jako vůbec první fotograf.
Před rokem 1921 Sudek ještě vytváří fotografie v duchu secesního piktorialismu, brzy se však ztotožňuje s revoltou proti tomuto chápání fotografie,
jak bylo prezentováno především tehdejšími amatérskými kluby. V tomto
boji za novou fotografii sice spojuje své síly s dalšími fotografy, v jeho pracích se však začínají ukazovat prvky, které brzy proniknou i do jeho osobního života: v zájmu vlastní tvůrčí svobody se odklání od kolektivních aktivit.
Tak přestože se hlásí k zásadám purismu a nové věcnosti, využívá zároveň
opticky změkčeného vykreslení skutečnosti, aby dokázal lépe zpřítomnit
světelnou povahu fotografií. Zůstával solitérem v osobním i tvůrčím životě
– využíval vždy možností fotografie bez ohledu k současným trendům a
náladám. Fotografii nedokázal vnímat bez vztahu k ostatním uměním; byl
velkým obdivovatelem hudby, malby, sochařství i architektury a snažil se jim
svými fotografiemi skládat hold.
Ve 30. letech se Sudek věnuje v první řadě užité fotografii; v portrétní,
reprodukční a reklamní fotografii se prohlubuje jeho řemeslné mistrovství.
Zásadní obrat jeho tvorby představuje začátek 40. let. Díla se proměňují
tematicky: Sudek se stahuje do intimních prostor svého ateliéru a věnuje se
především komorním tématům; k podstatné změně dochází také v řemeslném ohledu: začíná pracovat s velkými formáty negativů a zhotovovat
z nich kontaktní otisky, nikoliv zvětšeniny. Také se prohlubuje časová prodleva mezi vyvoláním negativu a pořízením jeho kopie, k němuž dochází
až po letech.
Pravděpodobně nejslavnější cykly vznikly v ústraní Sudkova ateliéru. „Zátiší“ a „Okno mého ateliéru“ jsou důsledkem subjektivizujícího obratu, jsou
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to soustředěná zkoumání materiálů, struktur, povrchů a vzájemných vztahů
běžných předmětů. Je nutno zdůraznit, že jeho zátiší nejsou nikdy uměle
budována, jde spíše o zachycení momentálních stavů Dudkova bezprostředního okolí (jak napovídají již samy užité předměty: ovoce, sklenice
s vodou či pivem, vejce, kameny…). Podobným způsobem se věnuje i
zahradě svého přítele ak. arch. O. Rothmayera (Kouzelná zahrádka, Vzpomínky); postupem času zde ze Sudkových fotografií ubývá předmětů a jen
samotné světlo se stává jejich tématem. Estetické zhodnocování všednosti
Sudek dovádí do důsledků při svých procházkách po pražských periferiích,
tedy i mimo svůj tichý ateliér – tak roku 1959 vytváří jedinečný cyklus Praha
panoramatická, který se brzy stává žádaným sběratelským objektem.
Životní data:
1896: 17. března narozen v Kolíně nad Labem
1910 – 13: vyučil se knihařem v Praze
1917: zraněn na italské frontě rakouským granátem, přišel o pravou ruku
1922 – 24: studoval Státní grafickou školu v Praze, vyučen fotografem
(prof. Karel Novák)
1932: přijat za člena Umělecké besedy
1936: člen fotosekce S. V. U. Mánes
1956: vychází Sudkova první monografie
1961: jako první český fotograf jmenován zasloužilým umělcem
1976: umírá v Praze 15. září
Výstavy (výběr):
Samostatné: Krásná jizba, Praha 1932; Alšova síň, Praha a Kabinet
fotografie J. Funkeho, Brno (J. Řezáč) 1958; J. S. ve výtvarném umění
– Galerie fronta (V. Sivko), Praha 1960; Severočes. muzeum (K. Dvořák),
Liberec 1966; Bullaty-Lomeo Studio, New York 1971; Neikrug Gallery,
New York 1972; George Eastman house, Rochester 1974; MG Brno
(A. Dufek), 1976; UPM Praha (A. Fárová), 1976; International Centre of
Photography, New York 1977; The Photographers Gallery, Londýn 1977;
Moderna Museet, Stockholm 1978; NG Praha 1978; UPM Praha 1979;
Kunstindustrimuseet (P. Tausk), Kodaň 1980; Zahrady (Z. Kirschner), Liberec 1981; Galerie municipale du Chateau d‘Eau (J. Dieuzaide), Toulouse
1981; J. Baruch Gallery, Chicago 1982; Cykly fot. 1 – 5, Zámek Kozel
1982 – 86; Saudek / Sudek: Images from Czechoslovakia, Iowa 1983;
Sudek / Funke, Starom. radnice (Z. Kirschner), Praha 1986; Poet of Prague, Ledel Gallery, New York 1986; San Francisco MoMA, 1988; Art
Institute of Chicago 1988; Musée National d’Art Moderne, Centre George Pompidou, Paříž 1988; UPM Praha 1988; Primavera Fotográfica, Barcelona 1990; Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania 1990; Fotofes,
Žďár n. S. 1991; Museum of Fine Arts, Houston 1994; RIP Arles 1994;
Koudelka, Sudek MG Brno (A. Dufek) 1995;
Kolektivní: Nová čes. fotografie – Aventinská mansarda, Praha 1930;
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Mezinárodní výstava fotografie – Mánes, Praha 1936; Das moderne Lichtbild in der ČSR, Vídeň 1947; 7+7 Galerie V. Špály, Praha 1967; Lyrické
proudy v čs. fotografii, Milán 1973; Documenta 6, Kassel 1977; Strom
– Kabinet fotografie J. Funkeho, Brno 1978; Photographie Tcheque, Centre
Georges Pompidou, Paris 1983; Ursprung und Gegenwart tschechoslowakischer Fotografie, Frankfurt n. M. 1985; Czech Modernism 1918 – 45,
Houston, New York, Akron 1989; 150 fotografií, MG Brno 1989; Les
avantgarde Tcheques, Arles 1990; Photographie progressive en Tchechosolvaquie 1920 – 90, Nancy 1990; Konstruktion und Poesie, Krefeld
1991; Europa, Europa. Das Jahrhundert Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Bonn 1994; Modern Beauty – Czech Photographic Avant-Garde,
Barcelona, Paříž, Lausanne, 1998, Praha 1999
Bibliografie (výběr):
J. Durych, Svatý Vít, Praha 1928; C. Merhout: Praha, Melantrich, Praha
1929; A. Novák: Praha barokní, Praha 1938; R. Rouček: Pražský hrad,
Praha 1938; A. Kubíček: Pražské paláce, Praha 1946; M. S. Briggs:
Magic in Stone, London 1947; A. Wenig: Náš hrad, Praha 1948; J. Seifert: Praha panoramatická, Praha 1959; E. Poche, J. Seifert: Karlův most,
Praha 1961; Pražské ateliéry, Praha 1961; Janáček/Hukvaldy, Praha
1971; 10 Photographs, Portfolio Galerie Kicken, Köln 1972; V. Nezval:
Pražský chodec, Praha 1981; V. Nezval: Der Prager Spaziergang, Berlin
1984
Literatura (výběr):
L. Linhart: J. S., Praha 1956; J. Řezáč: Sudek, Praha 1964; S. Bullaty,
A. Fárová: Sudek, New York 1978; Z. Kirschner: J. S., Praha 1982; D.
Mrázková, J. Remeš: J. S., Leipzig 1982; A. Fárová: J. S., Miláno 1983;
A. Porter: J. S., Zurich 1985; A. Fárová: J. S. Poet of Prague, Aperture
1990
Filmy:
E. Schorm: Žít svůj život, 1963; E. M. Bergerová: Fotograf a muzika,
1975; J. Boněk: Černobílý svět J. S., 1979
Zastoupení ve sbírkách (výběr):
UPM Praha; MG Brno; Muzeum Kolín n. L.; The Philadelphia Museum of
Art; MoMA New York; The Metropolitan Museum of Art, New York; International Centre of Photography, New York; The Art Institute of Chicago,
Jacques Baruch Gallery, Chicago; Museum of Fine Arts, Boston; Center for
Creative Photography, Tuscon; Victoria and Albert Museum, London; The
Royal Photographic Society, Bath, England; Mesée National d’Art Moderne, Paříž; Stedelijk Museum, Amsterdam; Bank Austria, Vídeň; České centrum fotografie, Praha.

strana 

josef

sudek

1896 – 1976

České centrum fotografie - kdo jsme:
České centrum fotografie (ČCF) vzniklo v roce 1996 jako první soukromá
instituce v České republice, prezentující a obchodující s českou uměleckou
fotografii. Svou činnost zahájilo v prostorách Galerie Paideia cyklem výstav
Josefa Sudka, Jindřicha Broka, Petra Helbicha a dalších autorů.
V roce 1997 otevřelo ČCF fotogalerii v reprezentativních prostorách v
Galerii U Řečických. Činnost byla zahájena výstavou Aventinské trio, která
velkoryse přiblížila veřejnosti tvorbu Alexandra Hackenschmieda, Ladislava
E. Berky a Jiřího Lehovce. Dále oslovilo českou kulturní veřejnost výstavami
fotografů Bedřicha Grünzweiga, Sally Mann nebo Sergeje Lobovikova.
Následně činnosti ČCF pokračovala v prostorách v Náplavní ulici, kde
se uskutečnila slavná výstava Český piktorialismus, dále průřezové výstavy
Františka Drtikola, Jana Svobody, Václava Jiráska a dalších významných
autorů. Do současnosti ČCF uspořádalo více než 300 jednotlivých výstav
u nás, v Evropě a v USA.
Vedle výstavní činnosti ČCF realizuje prodej uměleckých fotografií.
Pravidelně se účastní mezinárodních fotografických veletrhů. Do dnešního
dne je jich více než 60, převážně v USA.
ČCF za dobu své existence vydalo na sedmdesát knižních titulů a katalogů
a zhotovilo i několik vysoce ceněných autorských portfolií.
ČCF exkluzivně reprezentuje několik českých autorů např. Františka Dostála
či Petra Helbicha. Objevuje pro veřejnost jména zapomenutých autorů,
dává prostor mladým začínajícím fotografům, pečuje o záchranu fotografií
a negativů jako významné součásti kulturního dědictví této země.
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Finanční rozvaha
Paspartování, rámování

200.000,-

Výroba výstavní konstrukce

100.000,-

Instalace výstavy

10.000,-

Informační aparát, popisky, tabule

20.000,-

Plakáty, letáky, pozvánky

80.000,-

Inzerce, propagace, prezentace

280.000,-

Výstavní katalog

180.000,-

Transport, technické zabezpečení

20.000,-

Honoráře

20.000,-

Vernisáž (catering)

40.000,-

Celkové náklady

950.000,-

Sponzorům a mediálním partnerům nabízíme:
• Prezentaci v doprovodných tiskových materiálech
(pozvánky, tiskové zprávy)
• Prezentaci v marketingových materiálech
(letáky, plakáty, webové stránky)
• Prezentaci v katalogu
• Prezentaci na doprovodných akcích
(komentované prohlídky, besedy, semináře s fotografy)
• Autorské výtisky katalogu, volné vstupenky a samozřejmě účast
na všech doprovodných akcích.
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